
A Vale, maior produtora mun-
dial de minério de ferro, e sob o
comando de Murilo Ferreira,
contratou o Bank of Nova Scotia
e o Citigroup Inc. para vender
seus ativos de petróleo no Bra-
sil, de acordo com três pessoas
familiarizadas com o assunto.
Os campos de exploração da mi-
neradora podem valer até US$ 1
bilhão, disse uma das fontes.

Um representante do Citi-
group em São Paulo, que pediu
para não ser identificado em
obediência à política interna, se
negou a fazer comentários.

Representante da Vale no Rio
de Janeiro não tinha uma respos-
ta imediata quando contatado
pela Bloomberg News ontem.

O porta-voz do Scotiabank,
Joe Konecny, também não se
pronunciou sobre o assunto.

Pé no freio
Algumas siderúrgicas chinesas
adiaram a entrega de minério
de ferro pela Vale e por outras
mineradoras em decorrência do
fraco mercado de aço, e os pro-
dutores ainda preveem mais
queda nos preços.

A decisão reflete o menor ape-
tite do país que mais consome
minério de ferro no mundo e
que é um grande mercado de ou-
tras commodities, em meio à
instabilidade na economia mun-
dial que obrigou a BHP Billiton
a frear os planos de investir
US$ 80 bilhões.

“Estamos adiando embar-
ques de uma grande minerado-
ra porque agora ninguém tem
estímulo para comprar cargas
programadas para chegar em ju-
nho”, disse o representante co-
mercial de uma siderúrgica chi-
nesa de médio porte. ■ Bloom-
berg com Reuters

NA PISTA

Mercado de pneus no Brasil

66,9 milhões  
PRODUÇÃO EM 2011, EM UNIDADES

EXPECTATIVA
DE  CRESCIMENTO
EM 2012

2,5%

Fábricas instaladas 15

Empregos diretos 26,2 mil 

Investimentos 
da indústria

R$ 5 bilhões
nos últimos 5 anos

Fontes: Anip e IBGE

Para ganhar duas posições e ser
a quinta maior fabricante de
pneus do mundo até 2015 a re-
ceita da Hankook Tire inclui o
fortalecimento da operação bra-
sileira. Mesmo assumindo cer-
to atraso diante da relevância
do país, a companhia sul corea-
na vai dobrar a rede de lojas e
pretende abrir um centro de
distribuição no país para facili-
tar as importações. Uma fábri-
ca em território nacional tam-
bém está nos planos.

O objetivo da Hankook é de-
ter 6% do mercado brasileiro
em três anos, o que significa
vender cerca de 4 milhões
pneus. A meta é ousada e re-
quer praticamente quadripli-
car as vendas previstas para es-
te ano, de 1,1 milhão de unida-
des. O foco da empresa é em
pneus para veículos de alta per-
formance, como Audi e BMW,
mas clientes como Ford, Gene-
ral Motors, Kia e Hyundai tam-
bém entram na lista.

Tempo perdido
Apesar do inegável potencial do
mercado brasileiro de veículos,
quarto maior do mundo, a
Hankook admite que a lição de
casa não está em dia. A compa-
nhia vende pneus no país desde
1994 e nunca se posicionou de
forma contundente.

“Sabemos que estamos atrasa-
dos, mas só agora optamos por
focar em países emergentes.
Nossa estratégia sempre foi vol-
tada para Europa, Ásia e Améri-
ca do Norte, mas o Brasil é um
mercado que requer atenção es-
pecial”, afirmou o CEO mundial
da empresa, John Suh.

Depois da derrapada e da
falta de estratégia para um
crescimento mais estrutura-
do, a Hankook quer recuperar
o tempo perdido.

O primeiro passo é ampliar
a rede de distribuição dos pro-

dutos. A sul coreana encerrou
2011 com 124 lojas credencia-
das no Brasil. O número deve
chegar a 220 neste ano e a 400
até 2015. As regiões Sul e Su-
deste devem concentrar a
maior parte da rede.

A sete chaves
O investimento total na amplia-
ção da rede não foi divulgado,
porém cerca de R$ 30 mil são
aportados em cada unidade,
uma vez que as revendas são ter-
ceirizadas e os proprietários
também arcam com parte dos
custos. Sendo assim, a empresa
terá de desembolsar pouco mais
de R$ 8 milhões para ampliar a
rede até 2014.

Todos os pneus da Hankook
vendidos no país são trazidos
da Coreia do Sul por importado-
res independentes. A fim de ga-
nhar escala, padronizar o negó-
cio e auxiliar seus distribuido-
res com os trâmites de importa-
ção, a Hankook planeja a cons-
trução de um centro de distri-
buição no Brasil.

Desta forma, a companhia
passaria a ser importadora de
seus produtos. Porém, mesmo
com a disposição de crescer no
Brasil, a companhia ainda não
definiu data, nem local para a

construção do depósito com ca-
pacidade de armazenagem de
cerca de 100 mil unidades.

Apesar dos planos poucos
concretos da companhia, Suh
garante que o Brasil vai impul-
sionar os números da empresa.

Mercado de peso
Atualmente a América do Sul
responde por 6% dos negócios,
sendo o Brasil o maior responsá-
vel pelo desempenho, com ven-
das anuais de US$ 80 milhões.
“Uma fábrica passa a ser viável
quando o valor atingir entre
US$ 400 milhões e US$ 500 mi-
lhões”, disse o CEO sem falar
em previsão de data.

Enquanto todas as princi-
pais concorrentes da Hankook
— Bridgestone, Pirelli, Miche-
lin, Continental, Goodyear e Su-
mitomo — já tem, ou estão
construindo fábricas no Brasil,
o executivo afirmou que a pre-
sença de uma unidade local
não é sua principal preocupa-
ção e disse que aposta na quali-
dade de seu produto para atrair
o consumidor nacional.

O preço, segundo ele, fica em
segundo plano. Mesmo assim,
Suh afirmou que a Hankook
não vai repassar o aumento de
preço em decorrência da varia-
ção cambial, pelo menos em um
primeiro momento.

Outra medida anunciada pe-
los coreanos foi o investimento
de US$ 360 milhões em pesqui-
sa e desenvolvimento de produ-
tos. A verba que deve ser gasta
este ano entre os cincos centros
de tecnologia global — localiza-
dos na Coreia do Sul, Japão, Chi-
na, Estados Unidos e Alemanha
— vão garantir uma poderosa ar-
ma na competição com as rivais
já estabelecidas. Com os pneus
sob medida para regiões especí-
ficas, como é o caso do Brasil, a
Hankook espera um salto de 2,6
pontos percentuais de participa-
ção do mercado brasileiro ainda
este ano. ■ *A repórter viajou a
convite da empresa
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Adesão à computaçãona nuvem deve dobrar
nos próximos três anos, indica estudo

RIOGRANDEDOSUL

5R Shoppings Centers e Pedra Branca
investem RS$140 milhões em shopping
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Vale pode sair da
área de petróleo
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A 5R Shopping Centers e o Grupo Pedra Branca investiram R$ 140
milhões no lançamento do primeiro shopping center da cidade de
Alvorada (RS), que tem população superior a 200 mil pessoas.
O empreendimento também atenderá os moradores da zona norte
de Porto Alegre e contribuirá para o crescimento da economia
local, gerando mil empregos diretos e 1,5 mil indiretos.

O número de empresas que migrarão suas infraestruturas de
tecnologia para computação na nuvem dobrará nos próximos
três anos, segundo estudo da IBM. Um dos principais fatores
que levará a isso será a necessidade de revitalização dos atuais
modelos de negócios, porque as organizações estão se preparando
para os desafios trazidos pelos grandes volumes de dados.

Mineradora contrata Bank of Nova Scotia e o
Citigroup para vender ativo de cerca de US$ 1 bi

EMPRESAS

Montadora coreana de pneus acelera para sair da lanterna e
ganhar 6% do mercado dominado por Goodyer, Pirelli e Michelin

A Agilent Technologies com-
prou por US$ 2,2 bilhões a com-
panhia dinamarquesa de diag-
nóstico de câncer Dako, do gru-
po sueco de private equity EQT,
em sua maior aquisição. O valor
foi considerado alto pelos analis-
tas de mercado.

A fabricante de equipamen-
tos de teste de eletrônicos, que
se separou da Hewlett-Packard

em 1999, vem crescendo no
mercado de diagnósticos. Em
2009, a empresa comprou a
companhia de análises biológi-
cas Varian por US$ 1,5 bilhão.

“A estratégia da Agilent em
comprar a Dako é fortalecer a
presença no campo de ciências
da vida e fazer a receita cres-
cer”, disse o presidente da fabri-
cante, Bill Sullivan. ■ Reuters

AgilentlevaDakoporUS$ 2bi
AQUISIÇÃO

Ferreira,daVale: apetitemenordaChina reduzritmodosnegócios

 Sexta-feira e fim de semana, 18, 19 e 20 de maio, 2012 Brasil Econômico 17

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 17.




